
 

 

VERBOS – PARTE II 
 

ITA – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 
 

Sinopse do filme Capitão América: Guerra Civil 
 

Capitão América: Guerra Civil encontra Steve Rogers (Chris Evans) liderando o recém-formado time de 
Vingadores em seus esforços continuados para proteger a humanidade. Mas, depois que um novo incidente 
envolvendo os Vingadores resulta num dano colateral, a pressão política se levanta para instaurar um sistema 
de contagem liderado por um órgão governamental para supervisionar e dirigir a equipe. 

O novo status quo divide os Vingadores, resultando em dois campos: um liderado por Steve Rogers e seu 
desejo de que os Vingadores permaneçam livres para defender a humanidade sem a interferência do governo; 
o outro seguindo a surpreendente decisão de Tony Stark (Robert Downey Jr.) em apoio à supervisão e 
contagem do governo. 

Capitão América 3 tem direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, produção de Kevin Feige e grande elenco 
formado por Scarlett Johansson (Viúva Negra), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Anthony Mackie (Falcão), Emily 
Van Camp (Agente 13), Don Cheadle (Máquina de Combate), Jeremy Renner (Gavião Arqueiro), Chadwick Boseman 
(Pantera Negra), Paul Bettany (Visão), Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate), Pail Rudd (Homem-Formiga), Frank 
Grillo (Ossos Cruzados), William Hurt (General Thunderbolt) e Daniel Brühl (Barão Zenom). 

Disponível em: http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-118069/. Acesso em: 02.11.2018. 
  
01. (Uece 2019)  Sobre a configuração linguística e textual da sinopse do filme Capitão América: Guerra Civil, 

atente para as seguintes assertivas. 
 

I. Como forma de incitar o leitor a assistir ao filme, a sinopse conta detalhadamente o enredo em seu 
início e desenvolvimento, mas não o seu fim. 

II. A descrição é a estrutura preponderante na organização dos enunciados da sinopse. 
III. Com vistas a divulgar o filme, a sinopse procura, em certa medida, persuadir o leitor a interessar-se 

pela obra resumida. 
IV. Embora a sinopse relate fatos passados já acontecidos nas cenas do filme, o tempo verbal que 

predomina na sinopse é o presente do indicativo para conferir atualidade ao que está sendo contado. 
 

Está correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) I e IV.    
d) III e IV.    

  

Ayoluwa, a alegria do nosso povo 
 

Quando a menina Ayoluwa, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em 
nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café 1sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada 
dia era sem quê nem porquê. E nós ali amolecidos, sem sustância alguma para aprumar nosso corpo. Repito: 
tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol 
2desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha, lá na nascente. Um frio interior nos possuía 
então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela 3desfeita. Ora gotejava uma chuva de 
4pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas de nossos dedos. E então deu de faltar tudo: mãos 
para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas 
bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos.  

Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no 
presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram, então? Deram de 
clamar pela morte. E a todo instante eles partiam. E, com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que 
eles não se 6reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro de vô Moyo, o 
que trazia boa saúde, de tio Masud, o afortunado, o velho Abede, o homem abençoado, e outros e outros. 
Todos estavam 7enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As 
velhas mulheres também. Elas, que sempre inventavam formas de inventar e vencer a dor, não acreditavam 
mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada partir 
de suas denominações. E pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi 
com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem: vovó Amina, a pacífica, tia 
Sele, a mulher forte como um elefante, mãe Asantewaa, a mulher de guerra, a guerreira, e ainda Malika, a 
rainha. Com a ida de nossos mais velhos ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos 
jovens, a não ser as nossas tristezas?  

E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Puseram-se 
a matar uns aos outros, e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de 
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areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam 
morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida senão aquela, para 
viverem. As mães, dias e noites, choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a 
paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos.  

O milagre da vida deixou de acontecer também, nenhuma criança nascia e, sem a chegada dos pequenos, 
tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam 
desistido igualmente de viver. Tinham percebido na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a 
serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole. 
As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam, como 
Mandisa, a doce, Kizzl, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Nyame, o criador, Lutalo, o guerreiro, Bwerani, 
o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que 
os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. O nosso povoado infértil 
morria à míngua e mais e mais a nossa vida passou a desesperançar ...  

À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira mais de cinzas do que de fogo, a combustão maior 
vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites de macambúzia fala, de um estado tal de banzo, como se a 
dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. 
Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho.  

A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança, dom que Bamidele trazia 
no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, 
alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados 
totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes 
de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava mais uma nossa 
descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais.  

Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que 
tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor 
da vida... Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós, ainda estava a experiente Omolara, a que 
havia nascido no tempo certo. Parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento, Omolara 
havia se recusado a se deixar morrer.  

E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omolara, aquela que tinha o dom de 
fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo ritual de nascimento, acolheu a criança de Bamidele. 
Uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, 
no instante em que Ayoluwa nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens 
também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmo uma nova vida. E foi bonito o 
primeiro choro daquela que veio para trazer alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que 
nascia viva, acordou todos nós. E partir daí tudo mudou. 8Tomamos novamente a vida com as nossas mãos.  

Ayoluwa, alegria de nosso povo, continua entre nós, ela veio não com a promessa da salvação, mas 
também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconsertado já se consertou. Mas Ayoluwa, 
alegria do nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentado o pão nosso de cada dia. E 
quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. 
 
02. (G1 - ifce 2019)  O verbo é a classe gramatical que responde pela progressão da narrativa, pois os 

personagens desenvolvem suas ações em sequências que se sucedem progressivamente. Considerando o 
primeiro parágrafo do conto Ayoluwa, a alegria do nosso povo, há predominância do tempo verbal   
a) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.    
b) futuro do pretérito do modo indicativo.     
c) pretérito imperfeito do modo indicativo.    
d) presente do modo subjuntivo.     
e) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.    

  
A voz subterrânea 
 
Às vezes ouvia-se um canto surdo,  
que parecia vir debaixo da terra.  
Até que os homens da superfície,  
para desvendar o mistério,  
puseram-se a fazer escavações.  
Sim! eram os homens das minas,  
que um desabamento ali havia aprisionado.  
 
E ninguém suspeitava da sua existência,  
porque já haviam passado três ou quatro gerações!  
Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou:  
eles estavam cegos  
– todos, homens, mulheres, crianças.  
Eles estavam cegos... e cantavam!  
 

QUINTANA, Mario. Baú de espantos. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. 
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03. (Pucpr 2018) Os acontecimentos descritos por Quintana em seu texto podem ser postos em ordem 
cronológica pelo leitor: “havia aprisionado” > “ouvia-se” > “puseram-se”. Sobre os tempos verbais 
dessa relação, é CORRETO afirmar que   
a) o pretérito imperfeito do indicativo é o evento mais recente, uma vez que descreve um evento pontual 

no passado sem duração de tempo.    
b) o pretérito perfeito do indicativo representa o evento intermediário, já que denota uma ação cujo 

acontecimento é duradouro no passado.    
c) o pretérito imperfeito do indicativo descreve a ação mais passada em relação às outras duas, porque é 

o tempo verbal dos eventos contínuos.    
d) o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo tem o mesmo valor do pretérito perfeito do 

indicativo, dado que indicam simultaneidade.    
e) o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo veicula o evento mais anterior, pois se refere a 

uma ação que acontece antes das outras.    
  
Velhice 
 
Vinícius de Moraes 
 
1Virá o dia em que eu hei de ser um velho experiente 
Olhando as coisas através de uma filosofia sensata 
E lendo os clássicos com a afeição que a minha mocidade não permite. 
Nesse dia Deus talvez tenha entrado definitivamente em meu espírito 
Ou talvez tenha saído definitivamente dele 
Então todos os meus atos serão 
encaminhados no sentido do túmulo 
E todas as ideias autobiográficas da 
mocidade terão desaparecido: 
Ficará talvez somente a ideia do testamento bem escrito. 
Serei um velho, não terei mocidade, nem sexo, nem vida 
Só terei uma experiência extraordinária. 
Fecharei minha alma a todos e a tudo 
Passará por mim muito longe o ruído da vida e do mundo 
Só o ruído do coração doente me avisará de uns restos de vida em mim. 
Nem o cigarro da mocidade restará. 
Será um cigarro forte que satisfará os pulmões viciados 
E que dará a tudo um ar saturado de velhice. 
Não escreverei mais a lápis 
E só usarei pergaminhos compridos. 
Terei um casaco de alpaca que me fechará os olhos.  
  
Serei um corpo sem mocidade, inútil, vazio 
Cheio de irritação para com a vida 
Cheio de irritação para comigo mesmo. 
O eterno velho que nada é, nada vale, nada vive 
O velho cujo único valor é ser o cadáver de uma mocidade criadora.  
 

MORAES, Vinícius. Velhice. Disponível em:http://www.viniciusdemoraes.com.br/ptbr/poesia/poesias-avulsas/velhice. Acesso: 23/9/17.  
 

04. (Uece 2018) Sobre o uso da expressão verbal composta “eu hei de ser” (1º verso) no poema, é correto 
afirmar que  
a) não mantém, com a forma “virá” (1º verso), paralelismo de tempo verbal de indicação de futuro.     
b) poderia ser perfeitamente substituída pela forma simples “serei”, em razão de esta forma manter 

equivalência de mesmo tempo verbal com a expressão “hei de ser”.     
c) marca uma atitude de plena certeza do sujeito enunciador frente ao que ele pretende ser quando se 

tornar velho.     
d) entra em desarmonia com o uso predominante do futuro como tempo verbal no poema para indicar 

que as ações e os estados do enunciador ainda irão acontecer quando chegar a sua velhice.     
  

ACHADO NÃO É ROUBADO 
Fabrício Carpinejar  

 
Não ganhava mesada, nem ajuda de custo na infância. Eu me virava como dava. Recebia casa, comida e 

roupa lavada e não havia como miar, latir e __________ mais nada aos pais, só agradecer.  
As minhas fontes de renda eram praticamente duas: procurar dinheiro nas bolsas vazias da mãe, torcendo 

para que deixasse alguma nota na pressa da troca dos acessórios, ou catar moedas nas ruas e nos bueiros.  
A modalidade de caça a dinheiro perdido exigia disciplina e profissionalismo. Saía de casa pelas 13h e 

caminhava por duas horas, com a cabeça apontada ao meio-fio como pedra em estilingue. Varria a poeira com 
os pés e cortava o mato com canivete. Fui voluntário remoto do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. 
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Gastava o meu Kichute em vinte quadras, do bairro Petrópolis ao centro. Voltava quando atingia a entrada 
do viaduto da Conceição e reiniciava a minha arqueologia monetária no outro lado da rua.  

Levava um saquinho para colher as moedas. Cada tarde rendia o equivalente a três reais. Encontrar 
correntinhas, colares e __________ salvava o dia. Poderia revender no mercado paralelo da escola. As meninas 
pagavam em jujubas, bolo inglês e guaraná.  

Já o bueiro me socializava. Convidava com frequência o Liquinho, vulgo Ricardo. Mais forte do que eu, 
ajudava a levantar a pesada e lacrada tampa de metal. Eu ficava com a responsabilidade de descer 
__________ profundezas do lodo. Tirava toda a roupa – a mãe não perdoaria o petróleo do esgoto – e pulava 
de cueca, apalpando às cegas o fundo com as mãos. Esquecia a nojeira imaginando as recompensas. Repartia 
os lucros com os colegas que me acompanhavam nas expedições ao submundo de Porto Alegre. Lembro que 
compramos uma bola de futebol com a arrecadação de duas semanas.  

Espantoso o número de itens perdidos. Assim como os professores paravam no meu colégio, acreditava na 
greve dos objetos: moedas e anéis rolavam e cédulas voavam dos bolsos para protestar por melhores 
condições.  

Sofria para me manter estável, pois nunca pedia dinheiro a ninguém. Desde cedo, descobri que vadiar é 
também trabalhar duro.  

Disponível em: < http://carpinejar.blogspot.com.br/2016/06/achado-nao-e-roubado.html > Acesso em: 22 jun. 2016.  
 

 
05. (G1 - ifsul 2017)  Observe o trecho abaixo:  

 
“Não ganhava mesada, nem ajuda de custo na infância. Eu me virava como dava. Recebia casa, comida 
e roupa lavada e não havia como miar, latir...”  
 
Se passarmos os verbos do trecho para a primeira pessoa do plural e mantivermos o mesmo tempo verbal, 
teremos:  
a) Não ganhavas mesada, nem ajuda de custo na infância. Tu te viravas como dava. Recebias casa, 

comida e roupa lavada e não havia como miar, latir...    
b) Não ganhamos mesada, nem ajuda de custo na infância. Nós nos viramos como dava. Recebemos 

casa, comida e roupa lavada e não havíamos como miar, latir...    
c) Não ganharam mesada, nem ajuda de custo na infância. Eles se viravam como dava. Recebiam casa, 

comida e roupa lavada e não haviam como miar, latir...    
d) Não ganhávamos mesada, nem ajuda de custo na infância. Nós nos virávamos como dava. Recebíamos 

casa, comida e roupa lavada e não havia como miar, latir...    
  

O monstro da procrastinação 
Penélope Salles 

Blog Posgraduando.com 
 

Assim como eu, você tem um monte de coisas para fazer: textos para ler, um artigo para escrever, e-mails 
importantes para responder, casa para limpar (porque a vida não está fácil para ninguém)? E nessa hora o que 
você sente é aquela vontade de conferir a última novidade do Facebook? Ou de ver um vídeo no YouTube, 
passar aquela fase do Candy Crash ou ainda tirar aquela soneca boa no meio da tarde? 

Quem nunca? 
Infelizmente a perfeita consciência disso não faz as coisas acontecerem como num passe de mágica. É 

preciso muito mais que força de vontade para deixar o monstro peludo da procrastinação de lado e fazer aquilo 
que realmente é necessário. Vou falar de cinco estratégias que tenho adotado e que têm me ajudado nesta 
batalha diária contra este monstro terrível: 
 
1. Listas 

Faça uma lista de tudo o que precisa ser feito no dia e selecione aquelas que são prioritárias. Não se 
esqueça de listar até mesmo aquelas atividades consideradas mais “chatas”, mas que são importantes. Eu sei 
que muita gente já faz isso, mas a necessidade de planejar o dia a dia só surgiu quando eu percebi que não 
tinha tempo suficiente para fazer tudo o que precisava. Este hábito facilita e muito a minha vida, já que tenho 
que me dividir entre o mestrado, a monitoria, o cuidado com a casa, família. 

Costumo toda noite, antes de ir dormir, fazer uma lista de tarefas para o dia seguinte na minha agenda. 
Você pode usar o bloco de notas no celular, o Evernote no computador ou a ferramenta que melhor se adeque 
à sua rotina. Com a lista de atividades em mãos, fica mais fácil visualizar o que precisa ser feito. Se não 
sabemos exatamente o que fazer, vamos deixar para mais tarde e aí a procrastinação vai tomar conta. 
 
2. Objetivos claros 

É claro que sem força de vontade não fazemos nada nessa vida, mas para agirmos precisamos ter claro 
quais são os nossos objetivos. 

Por que é importante fazer o fichamento do texto X? É importante porque vou utilizá-lo para a produção do 
meu artigo. Por que ler o livro Y? Porque ele será discutido na próxima aula. E assim por diante. Dessa forma, 
até mesmo as tarefas mais simples e corriqueiras acabam sendo ressignificadas e a partir daí não serão mais 
ignoradas. 
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3. Prazos pré-estabelecidos 
Ao sabermos a data de uma prova, nos descabelamos e começamos a estudar desesperados, não é 

mesmo? Nada como uma boa pressão para nos mexermos rapidinho. Então, é preciso estabelecer prazos para 
as tarefas a serem realizadas e depois determinação para cumpri-los. 

Você tem que ler um texto X para a aula? Defina um prazo para realizá-lo. Precisa escrever um artigo? 
Estabeleça uma data para terminá-lo. Você precisa preparar uma apresentação para um seminário? Determine 
o dia que precisará concluí-lo. E por fim, cumpra os prazos e você se sentirá feliz por ter conseguido vencer 
mais uma batalha contra este monstro. 
 
4. Fuja das Distrações 

Você já percebeu que é só iniciar uma tarefa importante, como escrever o projeto do mestrado, terminar a 
leitura de um livro, estudar para a prova, que tudo ao redor acaba distraindo a nossa atenção? Uma hora é o 
Facebook, outra é Whatsapp, SMS, e-mails, TV e assim por diante. E essas pequenas distrações consomem 
tanto do nosso tempo que no final acabamos não fazendo nada do que nos propomos a realizar. Largue tudo, 
que isso não te pertence mais. Pelo menos nos horários que você estabeleceu para cumprir as suas tarefas. 

Eu mesma tenho que aplicar a Técnica Pomodoro para conseguir me concentrar de verdade. Essa técnica é 
bem simples: você coloca um despertador (eu coloco o timer da cozinha ou então, o despertador do celular) 
para tocar em 25 minutos. Enquanto isso você realiza uma tarefa e não faz outra coisa neste tempo. Se 
lembrar de algo, anote num papel, mas depois continue sua tarefa até terminar o tempo. Depois dos 25 
minutos, descanse 5 e faça as coisas que estavam pendentes. Você verá uma grande diferença na sua rotina. 

Pronto! Você perceberá que priorizar uma tarefa só é melhor do que tentar realizar várias ao mesmo tempo 
e não conseguir concluir nenhuma. 
 
5. Recompensa 

Apesar de soar um pouco estranho, a recompensa é a motivação para muitas pessoas cumprirem as 
tarefas necessárias. Seria mais ou menos o seguinte: você se propõe a fazer determinada atividade e, como 
forma de realizá-la, promete a si mesmo uma recompensa no final. Embora nem todo mundo concorde com ela, 
acho que é uma estratégia para nos motivarmos a realizar as tarefas mais difíceis ou mais “chatas”. Espero que 
estas dicas ajudem vocês a evitar a procrastinação. 
 

Fonte: posgraduando.com/blog/procrastinacao  
 
06. (Ufjf-pism 1 2016)  No texto, encontramos verbos conjugados no modo imperativo, como “faça” e “fuja”. 

A autora usou esse tempo verbal para expressar:  
a) ordem.    
b) pedido.    
c) súplica.    
d) conselho.    
e) crítica.    

  
O exílio, uma experiência da modernidade 

 
A história da humanidade poderia escrever-se a partir das estórias do exílio porque desde o início o homem 

tem vivido em permanente opressão e fuga: fuga de si mesmo e dos outros. Também tem realizado grandes 
ações, grandes construções: conquista de terras remotas, fundação de cidades, guia de grandes migrações, 
descobrimento de continentes, exploração de mares, governo de povos. Todas essas obras “magníficas” em sua 
grande maioria foram feitas graças ao labor dos refugiados, asilados, prisioneiros de guerra, escravos, todos 
vítimas da opressão e expulsão. O pensamento estético, acadêmico e científico da moderna cultura ocidental, 
também tem-se alimentado de fontes estrangeiras, pense-se em tantos pensadores e cientistas degredados e 
suas valiosas contribuições ao pensamento moderno: Marcuse, Beckett, Nabokov, James Joyce, Adorno, 
Hannah Arendt, Walter Benjamin, Pound, Einstein, entre outros. Desse ponto de vista, a expulsão e o exílio 
acabaram sendo condições prévias para o desenvolvimento social e humano. O internacionalismo intelectual e 
cultural, de grandes convulsões sociais, em que as ideias passavam de uma cultura para outra, gerou uma arte 
essencialmente cosmopolita que se alimentou das tradicionais viagens literárias e expatriações de muitos 
escritores e artistas, ou foi causada pelas grandes convulsões históricas que forçaram ao exílio muitos 
escritores, ocasionando que uma parte tão grande da arte moderna tenha sido produzida por escritores “sem 
lar”, afastados de sua cultura nacional, sua tradição, seu idioma nativo. Daí que a palavra “moderno” tenha 
tantas conotações de desarraigamento, desorientação, ironia, alienação, fratura, sentimentos e emoções que 
fazem com que a arte moderna provoque em nós uma perturbação tão profunda quanto a admiração que nos 
inspira. Porém, na escala do século XX, o exílio não é compreensível nem do ponto de vista estético, nem do 
ponto vista humanista. O exílio é – segundo Edward Said (2003) – irremediavelmente secular e 
insuportavelmente histórico, é produzido por seres humanos para outros seres humanos, é uma condição criada 
para negar a dignidade e a identidade das pessoas. Nesse sentido o exílio não pode ser posto a serviço do 
humanismo. 

A marca do trauma do exílio fica refletida na perda da identidade, na dor, na fratura e no estranhamento. 
Por isso, Czeslaw Milosz (1993) afirma que o exílio é a situação existencial do homem moderno. Na 
modernidade, o homem ainda não superou a desdita de permanecer em permanente desterro. As conquistas de 
qualquer desterrado são constantemente carcomidas pelo sentimento de estranhamento, de perda. Na 
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realidade, todo exilado é um náufrago que luta por sobreviver num território estranho onde o desespero, a 
aniquilação e o silêncio se fazem presentes. Existem muitas estórias e histórias que apresentam o exílio como 
uma condição heroica, gloriosa ou romântica, e esquecem, porém, a dor da orfandade oculta em seu interior. 
No âmago de sua solidão, o exilado sente, no silêncio de seu ser, o verdadeiro destino da existência humana. A 
literatura sobre o exílio objetiva uma angústia e uma condição que a maioria das pessoas raramente 
experimenta em primeira mão; “mas pensar que o exílio é benéfico para essa literatura é banalizar suas 
mutilações, as perdas que inflige aos que as sofrem [...]. Para autores como James Joyce, Ezra Pound, Samuel 
Beckett ou Paul Bowles, o exílio sugere valores mais sedutores, vinculados a estados da consciência, capazes 
de confirmar qualidades do indivíduo cuja pureza só seria possível a partir de uma conquista solitária de um 
espaço próprio. Nietzsche, Joseph Conrad, T.S. Eliot, Nabokov, ou Theodor W. Adorno, porém, pertencem a 
outra tradição de autores que vê o exílio como absoluta orfandade, fratura, trauma, solidão e silêncio. Nessa 
condição não existe nada glorioso, nem romântico: o exílio é nossa maldição, nossa vocação existencial e nossa 
natureza; é a representação de uma lei fundamental – a da impossibilidade de comunicação entre quem quer 
que seja. 

Texto adaptado de MONTAÑÉS, Amanda Pérez. Vozes do exílio e suas manifestações nas narrativas de Julio Cortázar e Marta Traba. Tese de 
Doutorado. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. p. 15-16.  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89324/231627.pdf?sequence=1  
Acesso em 29/04/2016.  

 
07. (Pucrj 2016)  

a) Sem reproduzir passagens do texto, explique por que, segundo Amanda Montañés, a palavra 
“moderno” assume as conotações elencadas no texto. 

b) Observe:  
I. “Na realidade, todo exilado é um náufrago que luta por sobreviver num território estranho onde o 

desespero, a aniquilação e o silêncio se fazem presentes.”  
II. Na realidade, todo exilado tem sido um náufrago que luta por sobreviver num território estranho 

onde o desespero, a aniquilação e o silêncio se fazem presentes.  
III. Na realidade, todo exilado seria um náufrago que luta por sobreviver num território estranho onde 

o desespero, a aniquilação e o silêncio se fazem presentes.  
 
Comente a diferença de sentido que se estabelece entre as frases acima em decorrência do tempo verbal 
empregado.  
  

João Gilberto Noll nasceu em Porto Alegre, no ano de 1946. Além de contista e romancista, fez incursões 
pela literatura infantil. Ganhou cinco prêmios Jaboti. João Gilberto Noll faz uma literatura caracterizada pela 
dissolução. Seus romances são concisos e apresentam enredos episódicos sustentados pela causalidade. Essa 
técnica difere da técnica narrativa que estabelece o elo entre o real e o ficcional. Os personagens de Noll são 
seres não localizados e alijados da experiência; muito embora lançados numa sucessão frenética de 
acontecimentos e passando por um sem número de lugares, o que vivem não se converte em saber, em 
consciência de ser e de estar no mundo. 
 

Duelo antes da noite 
 

1No caminho a menina pegou uma pedra e atirou-a longe, o mais que pôde. 2O menino puxava a sua mão 
e reclamava da vagareza da menina. 3Deviam chegar até a baixa noite a Encantado, e o menino sabia que ele 
era responsável pela menina e deveria manter uma disciplina. Que garota chata, ele pensou. Se eu fosse Deus, 
não teria criado as garotas, seria tudo homem igual a Deus. 4A menina sentia-se puxada, reclamada, e por isso 
emitia uns sons de ódio: graças a Deus que eu não preciso dormir no mesmo quarto que você, graças a Deus 
que eu não vou morar nunca mais com você. Vamos e não resmunga, exclamou o menino. 5E o sol já não 
estava sumindo? Isso nenhum dos dois perguntava porque estavam absortos na raiva de cada um. A estrada 
era de terra e por ela poucos passavam. Nem o menino nem a menina notavam que o sol começava a se pôr e 
que os verdes dos matos se enchiam cada vez mais de sombras. Quando chegassem a Encantado o menino 
poria ela no Opala do prefeito e ela nunca mais apareceria. Ele não gosta de mim, pensou a menina cheia de 
gana. Ele deve estar pensando: o mundo deveria ser feito só de homens, as meninas são umas chatas. 6O 
menino cuspiu na areia seca. A menina pisou sobre a saliva dele e fez assim com o pé para apagar cuspe. 

7Até que ficou evidente a noite. 8E o menino disse a gente não vai parar até chegar em Encantado, 9agora 
eu proíbo que você olhe pros lados, que se atrase. 10A menina não queria chorar e prendia-se por dentro 
porque deixar arrebentar uma lágrima numa hora dessas é mostrar muita fraqueza, é mostrar-se muito 
menina. E na curva da estrada começaram a aparecer muitos caminhões apinhados de soldados e a menina não 
se conteve de curiosidade. 11Para onde vão esses soldados? – ela balbuciou. 12O menino respondeu ríspido. 
Agora é hora apenas de caminhar, de não fazer perguntas, caminha! A menina pensou eu vou parar, fingir que 
torci o pé, eu vou parar. E parou. O menino sacudiu-a pelos ombros até deixá-la numa vertigem escura. Depois 
que a sua visão voltou a adquirir o lugar de tudo, ela explodiu chamando-o de covarde. Os soldados 
continuavam a passar em caminhões paquidérmicos. E ela não chorava, apenas um único soluço seco. 13O 
menino gritou então que ela era uma chata, que ele a deixaria sozinha na estrada que estava de saco cheio de 
cuidar de um traste igual a ela, que se ela não soubesse o que significa traste, que pode ter certeza que é um 
negócio muito ruim. A menina fez uma careta e tremeu de fúria. Você é o culpado de tudo isso, a menina 
gritou. Você é o único culpado de tudo isso. Os soldados continuavam a passar. 
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Começou a cair o frio e a menina tiritou balançando os cabelos molhados, mas o menino dizia se você 
parar eu te deixo na beira da estrada, no meio do caminho, você não é nada minha, não é minha irmã, não é 
minha vizinha, não é nada. 

E Encantado era ainda a alguns lerdos quilômetros. A menina sentiu que seria bom se o encantado 
chegasse logo para se ver livre do menino. Entraria no Opala e não olharia uma única vez pra trás para se 
despedir daquele chato. 

Encantado apareceu e tudo foi como o combinado. Doze e meia da noite e o Opala esperava a menina 
parado na frente da igreja. Os dois se aproximaram do Opala tão devagarinho que nem pareciam crianças. O 
motorista bigodudo abriu a porta traseira e falou: pode entrar, senhorita. Senhorita... o menino repetia para ele 
mesmo. A menina se sentou no banco traseiro. Quando o carro começou a andar, ela falou bem baixinho: eu 
acho que vou virar a cabeça e olhar pra ele com uma cara de nojo, vou sim, vou olhar. E olhou. Mas o menino 
sorria. E a menina não resistiu e sorriu também. E os dois sentiram o mesmo nó no peito. 
 

NOLL, João Gilberto. In: Romances e contos reunidos.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 690-692. (Texto adaptado). 

 
Segundo Massaud Moisés, o conto é, do ponto de vista dramático, univalente: contém um só drama, uma 

só história, um só conflito (oposição, luta entre duas forças ou personagens), uma só ação. As outras 
características (limitação do espaço e do tempo; quantidade reduzida de personagens; unidade de tom ou de 
emoção provocada no leitor, concisão de linguagem) decorrem da unidade dramática. 
 
Com base nessas informações, resolva a(s) questão(ões) a seguir.  
 
08. (Uece 2016)  Leia com atenção o trecho transcrito a seguir: 

 
“No caminho a menina pegou uma pedra e atirou-a longe, o mais que pôde. O menino puxava a sua mão e 
reclamava da vagareza da menina. Deviam chegar até a baixa noite a Encantado, e o menino sabia que ele 
era responsável pela menina e deveria manter uma disciplina. Que garota chata, ele pensou” (ref. 1,2 e 3). 
 
Atente ao que se diz sobre os verbos desse excerto. 
 
I. O pretérito imperfeito (do indicativo), empregado no texto, em vez de reportar-se ao passado, 

parece neutralizar o valor desse passado, dando a impressão de que as ações se realizam ou pelo 
menos se estendem ao momento da fala. 

II. Os verbos no pretérito perfeito do indicativo indicam que a ação ou as ações que estão sendo narradas 
aconteceram antes do momento em que fala o enunciador (narrador). Não é por acaso que os contos 
tradicionais são narrados nesse tempo verbal. 

III. O verbo “dever”, que exprime obrigação, usado como auxiliar em uma locução verbal, tem o papel de 
modalizar o enunciado em que aparece (isto é, mostrar a relação do falante com o conteúdo daquilo 
que expressa). No enunciado em análise, o verbo “dever” aparece duas vezes como auxiliar nas 
seguintes locuções verbais: “deviam chegar” e “deveria manter”. A primeira, em virtude de “dever” 
estar no presente do indicativo, causa impressão de que o enunciador assume como certo o que diz o 
enunciado (sem dúvida eles devem “chegar até a baixa noite a Encantado”). Já a segunda, em virtude 
de o verbo “dever” vir no futuro do pretérito, produz a impressão de que o enunciador assume com 
reservas o conteúdo do seu enunciado. 

 
Está correto o que se diz em  
a) I, II e III.    
b) I e II apenas.    
c) I e III apenas.    
d) II e III apenas.    

  
A cavalgada, que lenta 8subira a encosta, 9descia-3a rapidamente enquanto Atanagildo, visitando os muros, 

1exortava os guerreiros da cruz a 2pelejarem esforçadamente. Quando 4estes souberam quais eram as 
intenções dos árabes acerca das virgens do mosteiro, a atrocidade do sacrilégio afugentou-5lhes dos corações a 
menor sombra de hesitação. Sobre as espadas juraram 6todos combater e morrer como godos. Então o 
quingentário, a 6quem parecia animar sobrenatural ousadia, correu ao templo. 

HERCULANO, A. Eurico, o presbítero. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2014. p.107.  
 

09. (Uel 2015)  Sobre os verbos “subira” (ref. 8), “descia” (ref. 9) e “exortava” (ref. 1), presentes no trecho, 
assinale a alternativa correta.  
a) Os verbos “subira”, “descia” e “exortava” estão no tempo verbal pretérito perfeito, pois indicam um 

fato que aconteceu em um momento passado e foi concluído. Todos estão no modo indicativo.    
b) Os verbos “subira”, “descia” e “exortava” estão no pretérito imperfeito, pois expressam a duração de 

um fato que ocorreu no passado e foi concluído. Os dois primeiros estão no modo indicativo, enquanto 
“exortava” está no imperativo, pois expressa ordem.    
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c) O verbo “subira” está no futuro do presente, pois indica um fato que ainda ocorrerá; os verbos “descia” 
e “exortava” estão no futuro do pretérito, pois indicam ações que aconteceriam. Todos estão no modo 
indicativo.    

d) O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito, pois indica um fato que aconteceu antes de outro 
fato no presente; já os verbos “exortava” e “descia” estão no imperfeito do subjuntivo, pois expressam 
desejos ou hipóteses.    

e) O verbo “subira” está no pretérito mais-que-perfeito, pois indica um processo que ocorreu antes de um 
outro fato, também no passado; os verbos “descia” e “exortava” estão no pretérito imperfeito, pois 
indicam um processo que ocorreu no passado, expressando sua duração, e que não foi concluído. 
Todos estão no modo indicativo.    

 
Mulheres... 

 
 2__________ 5alguns dias, percorrendo 3__________ salas 6dum ministério para tratar de 7certo negócio 
terrivelmente embrulhado, desses que dão aneurismas e cabelos brancos, eu e 8um amigo encontramos 
numerosas funcionárias bonitas. Uma delas forneceu-nos informações bastante vagas: deu-nos dois ou três 
números e, com os olhos redondos e úmidos, que um ligeiro estrabismo entortava, pareceu indicar a direção do 
lugar 4__________ os nossos papéis deviam estar. 
 Corremos a outro ministério e vimos várias 9senhoras difíceis entregues a trabalhos incompreensíveis. Não 
achamos os nossos papéis, é claro. Andamos em departamentos diferentes, voltamos ao primeiro ministério, ao 
segundo, tornamos a voltar, percorremos infinitos 13canais competentes 12– e em toda a parte esbarramos com 
14senhoras atarefadas, que executavam operações estranhas, usavam uma linguagem desesperadamente 
confusa e recebiam indiferentes as nossas queixas e os nossos 15rogos. 
 Com o 10coração grosso e indignado, resolvi abandonar esse negócio infeliz e fui 11deitar uma carta ao 
correio. Tomei lugar na fila, mas antes que chegasse a minha vez a mulher que vendia selos deixou o guichê. 
Esperei uma 16eternidade a volta dela e fui-me aproximando devagar, na fila. A carta foi pesada, o selo 
comprado e uma moeda falsa recebida no troco. 
 20Marchei para o guichê dos registrados, onde uma espécie de 27mulher 17portadora de óculos e bastante 
idade se mexia como uma 28figura de câmara lenta. 
 21Enquanto me arrastava seguindo os desgraçados que ali estavam sofrendo como eu, pensei nas 
deputadas, nas telefonistas, na professora primária que me atormentava e nos versos de 29certa poetisa que 
em vão tento esquecer. 23Evidentemente nenhuma dessas pessoas, deputadas, telefonistas, professora e 
poetisa, tinha culpa de haverem corrido mal meus negócios nos ministérios, nenhuma me dera moeda falsa, e 
era estupidez responsabilizá-las pela preguiça da 26mulher do 18registrado. 22Mas relacionei todas e julguei 
perceber os motivos de certos hábitos novos. 
 Antigamente, quando uma senhora entrava num 19carro cheio, havia sempre sujeitos que se levantavam. 
Hoje, nos trens da Central, elas viajam espremidas como numa lata de sardinhas. 
 Ninguém fumava nos primeiros bancos dos bondes. Ainda existe a proibição num aviso gasto e metrificado, 
que tem o mesmo valor dos alexandrinos1: ninguém o lê. A autoridade do condutor ficou muito reduzida, e o 
letreiro proibitivo tornou-se lei como as outras, artigo de regulamento. 
 Há pouco tempo 30uma senhora declarou num romance que as mulheres são diferentes dos homens. É 
claro. Mas, 24apesar da diferença, elas se tornaram nossas concorrentes, e concorrentes temíveis. Eu queria ver 
um examinador que tivesse a coragem de reprovar aquela moça de olhos redondos, úmidos e ligeiramente 
estrábicos, que encontrei um dia destes no corredor do ministério. Só se ele fosse cego. 
 O Sr. Plínio Salgado quer acabar com os banhos de mar, porque as pernas das mulheres se descobrem 
neles. Não vale a pena. São pernas de concorrentes, para bem dizer nem são pernas. Pensa que temos lá 
tempo de pensar nessas coisas? Tinha graça que, nos banhos de mar, fôssemos espiar as canelas da moça de 
olhos estrábicos ou as da mulher que nos impingiu uma moeda falsa. Não olhamos. Se elas chegarem perto do 
estribo do bonde cheio, ficaremos sentados porque pagamos passagem e temos o direito de ficar sentados. 
Isto. Somos pouco mais ou menos iguais, apesar da afirmação da 25mulher do romance. Vão no estribo, se 
quiserem, de pingente. Ou fiquem junto ao poste. Vão para o diabo. É isto. Concorrentes, inimigas. Ou amigas. 
Dá tudo no mesmo.  
 

RAMOS, Graciliano. Garranchos. Organização de Thiago Mio Salla. Rio de Janeiro: Record, 2012. p. 160-2. (Adaptado) 
 
1. O termo alexandrinos refere-se à poesia produzida em estrutura arcaica, com versos de 12 sílabas.  
 
10. (Ucs)  Releia o texto da referência 20, aqui transcrito: Marchei para o guichê dos registrados, onde 

uma espécie de mulher portadora de óculos e bastante idade se mexia como uma figura de 
câmara lenta. 
 
Analise as proposições abaixo quanto à veracidade (V) ou à falsidade (F) em relação ao trecho destacado. 
(     ) O referido trecho contém um pronome relativo usado adequadamente. 
(     ) Marchei e mexia são dois termos conjugados no mesmo tempo verbal. 
(     ) A palavra bastante está empregada como um advérbio de intensidade. 
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A alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F    
b) F – V – F    
c) V – F – F    
d) F – F – V    
e) V – V – V    

  
11. (Insper )  Se, na frase 
 

“Quando a encontrar, dê o seguinte recado a ela: seu marido acreditou que se prendesse o animal, este 
não desejaria mais ficar com a família”, os verbos destacados fossem substituídos, respectivamente por 
“ver”, “crer”, “deter” e “querer”, mantendo o tempo verbal, teríamos:  
a) Quando a ver, dê o seguinte recado a ela: seu marido crêu que se detesse o animal, este não 

quereria mais ficar com a família.    
b) Quando a ver, dê o seguinte recado a ela: seu marido creu que se detivesse o animal, este não 

quereria mais ficar com a família.    
c) Quando a vir, dê o seguinte recado a ela: seu marido creu que se detivesse o animal, este não 

quereria mais ficar com a família.    
d) Quando a ver, dê o seguinte recado a ela: seu marido creou que se detesse o animal, este não 

queria mais ficar com a família.    
e) Quando a vir, dê o seguinte recado a ela: seu marido crêu que se detivesse o animal, este não 

queria mais ficar com a família.    
  

VELHO MARINHEIRO 
 
Homenagem aos marinheiros de sempre... e para sempre. 
 28Sou marinheiro porque um dia, muito jovem, estendi meu braço diante da bandeira e jurei lhe dar minha 
vida. 
  Naquele dia de sol a pino, com meu novo uniforme branco, 21senti-me homem de verdade, como se 
estivesse dando adeus aos tempos de garoto. 29Ao meu lado, as vozes de outros jovens soavam em uníssono 
com a minha, vibrantes, e terminamos com emoção, de peitos estufados e orgulhosos. 5Ao final, minha mãe 
veio em minha direção, apressada em me dar um beijo. 20Acariciou-me o rosto e disse que eu estava lindo de 
uniforme. 6O dia acabou com a família em festa; 11eu lembro-me bem, fiquei de uniforme até de tarde... 
 Sou marinheiro, porque aprendi, naquela Escola, o significado nobre de companheirismo. 7Juntos no 
sofrimento e na alegria, um safando o outro, leais e amigos. Aprendi o que é civismo, respeito e disciplina, no 
princípio, exigidos a cada dia; depois, como parte do meu ser e, assim, para sempre. 23A cada passo havia um 
novo esforço esperando e, depois dele, um pequeno sucesso. 26Minha vida, agora que olho para trás, foi toda 
de pequenos sucessos. A soma deles foi a minha carreira. 
 19No meu primeiro navio, logo cedo, percebi que era novamente aluno. Todos sabiam das coisas mais do 
que eu havia aprendido. Só que agora me davam tarefas, incumbências, e esperavam que eu as cumprisse 
bem. 2Pouco a pouco, passei a ser parte da equipe, a ser chamado para ajudar, a ser necessário. 8Um dia vi-me 
ensinando aos novatos 12e dei-me conta de que me tornara marinheiro, de fato e de direito, um profissional! 
32O navio passou a ser minha segunda casa, onde eu permanecia mais tempo, às vezes, do que na primeira. 
Conhecia todos, alguns mais até do que meus parentes. Sabia de suas manhas, cacoetes, preocupações e de 
seus sonhos. Sem dar conta, meu mundo acabava no costado do navio. 
 9A soma de tudo que fazemos e vivemos, pelo navio, 14é uma das coisas mais belas, que só há entre nós, 
em mais nenhum outro lugar. 24Por isso sou marinheiro, porque sei o que é espírito de navio. 
 Bons tempos aqueles das viagens, dávamos um duro danado no mar, em serviço, postos de combate, 
adestramento de guerra, dia e noite. 30O interessante é que em toda nossa vida, 15quando buscamos as boas 
recordações, elas vêm desse tempo, das viagens e dos navios. 16Até 13as durezas por que passamos são 
saborosas 1ao lembrar, talvez porque as vencemos e fomos adiante.  
 É aquela história dos pequenos sucessos. 
 A volta ao porto era um acontecimento gostoso, sempre figurando a mulher. Primeiro a mãe, depois a 
namorada, a noiva, a esposa. Muita coisa a contar, a dizer, surpresas de carinho. A comida preferida, o abraço 
apertado, o beijo quente... e o filho que, na ausência, foi ensinado a dizer papai.  
 31No início, eu voltava com muitos retratos, principalmente quando vinha do estrangeiro, depois, com o 
tempo, eram poucos, até que deixei de levar a máquina. 10Engraçado, 22vocês já perceberam que marinheiro 
velho dificilmente baixa a terra com máquina fotográfica? Foi assim comigo. 
 34Hoje os navios são outros, os marinheiros são outros - sinto-os mais preparados do que eu era - mas a 
vida no mar, as viagens, os portos, a volta, estou certo de que são iguais. Sou marinheiro, por isso sei como é.  
 Fico agora em casa, querendo saber das coisas da Marinha. E a cada pedaço que ouço de um amigo, que 
leio, que vejo, me dá um orgulho que às vezes chega a entalar na garganta. 4Há pouco tempo, voltei a entrar 
em um navio. Que coisa linda! 35Sofisticado, limpíssimo, nas mãos de uma tripulação que só pode ser muito 
competente para mantê-lo pronto. 33Do que me mostraram eu não sabia muito. Basta dizer que o último navio 
em que servi já deu baixa. 17Quando saí de bordo, parei no portaló, voltei-me para a bandeira, inclinei a 
cabeça... e, minha garganta entalou outra vez. 
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 Isso é corporativismo; não aquele enxovalhado, que significa o bem de cada um, protegido à custa do 
desmerecimento da instituição; mas o puro, que significa o bem da instituição, protegido pelo merecimento de 
cada um.  
 27Sou marinheiro e, portanto, sou corporativista.  
 Muitas vezes 25a lembrança me retorna aos dias da ativa e morro de saudades. 18Que bom se pudesse 
voltar ao começo, vestir aquele uniforme novinho — até um pouco grande, ainda recordo — Jurar Bandeira, ser 
beijado pela minha falecida mãe...  
 3Sei que, quando minha hora chegar, no último instante, verei, em velocidade desconhecida, o navio com 
meus amigos, minha mulher, meus filhos, singrando para sempre, indo aonde o mar encontra o céu... e, se São 
Pedro estiver no portaló, direi:  
 – Sou marinheiro, estou embarcando. 

 
Autor desconhecido. In: Língua portuguesa: leitura e produção de texto. Rio de Janeiro: Marinha do Brasil, Escola Naval, 2011. p. 6-8)  

  
Glossário 
- Portaló: abertura no casco de um navio, ou passagem junto à balaustrada, por onde as pessoas transitam 
para fora ou para dentro, e por onde se pode movimentar carga leve.  
 
12. (Esc. Naval )  “Sei que quando minha hora chegar, no último instante, verei, em velocidade desconhecida, 

o navio [...].” (ref. 3). Em que opção está corretamente justificado o emprego do tempo verbal destacado 
nesse fragmento?  
a) Indica um desejo que será realizado de forma irresoluta em muito pouco tempo.     
b) Marca a probabilidade de uma ação que, tudo indica, é iminente.     
c) Sugere a esperança improvável de uma condição que se deseja.     
d) Expressa a certeza de um acontecimento que ainda está por vir.     
e) Enfatiza a necessidade de um fato pelo qual se espera desesperadamente.    

  
Fofoca: uma obra sem autor 
 

O próprio som da palavra fofoca dá a ela um certo ar de frivolidade. Fofoca, mexerico, coisa sem 
importância. Difamação é crime, 1mas fofoca é só uma brincadeira. O que seria da vida sem um bom diz que 
me diz que, não?  

Não. Dispenso fofocas e fofoqueiros. 2Quando alguém se aproxima de mim, segura no meu braço e olha 
para o lado antes de começar a falar, já sei que 3vem aí uma lama que não me diz respeito. Se não tiver como 
fugir, deixo que a indiscrição entre por um ouvido e saia pelo outro, dando assim o pior castigo para o meu 
interlocutor: não passarei adiante nem uma palavra.  

Não recuso uma olhada na revista Caras, especialista em entregar 4quem dormiu com quem, quem traiu 
quem, quem faliu, quem casou, quem separou. É a única publicação do gênero que passa alguma credibilidade, 
5porque sei que os envolvidos foram escutados, deram declarações por vontade própria, deixaram-se 
fotografar. São fofocas profissionais, consentidas e quase sempre assinadas. Fofoca anônima é que é golpe 
baixo.  

A fofoca nasce na boca de quem? Ninguém sabe. Ouviu-se falar. É uma afirmação sem fonte, uma suspeita 
sem indício, uma leviandade órfã de pai e mãe. Quem fabrica uma fofoca quer ter a sensação de poder. Poder o 
quê? Poder divulgar algo seu, ver seu “trabalho” passado adiante, provocando reações, mobilizando pessoas. 
Quem dera o criador da fofoca pudesse contribuir para a sociedade com um quadro, um projeto de arquitetura, 
um 6plano educacional, mas sem talento para tanto, ele gera boatos.  

Quem faz intrigas sobre a vida alheia quer ter algo de sua autoria, uma obra que se alastre e cresça, que 
se torne pública e que seja muito comentada. Algo que lhe dê continuidade. É por isso que fofocar é uma 
tentação. Porque nos dá, por poucos minutos, a sensação de ser portador de uma informação valiosa que está 
sendo gentilmente dividida com os outros. Na verdade, está-se exercitando uma pequena maldade, não 
prevista no Código Penal. Fofocas podem provocar lesões emocionais. 7Por mais inocente ou absurda, sempre 
deixa um rastro de desconfiança. Onde há fumaça há fogo, acreditam todos, o que transforma toda fofoca 
numa verdade em potencial. Não há fofoca que compense. Se for mesmo verdade, é uma bala perdida. Se for 
mentira, é um tiro pelas costas. 

MEDEIROS, Martha. Almas gêmeas, 20 set. 1999. 
Disponível em: <http://almas.terra.com.br/martha/martha_2D_09.htm/>. Acesso em: 7 dez. 2005.  

 
13. (G1 - ifce)  Se trocarmos o sujeito “quem” das formas verbais “dormiu”, “traiu”, “casou” e “separou” (ref. 

4) pelo pronome eu e o tempo verbal for o presente do indicativo, teremos: eu durmo, eu traio, eu 
caso, eu separo. Já o verbo FALIR não possui a primeira pessoa do mencionado tempo verbal, o que 
também ocorre com o verbo  
a) digerir.    
b) caber.    
c) valer.    
d) competir.    
e) reaver.    
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Eu acuso 
 
Meu dever é falar, não quero ser cúmplice. (...) (Émile Zola) 
 

Foi uma tragédia fartamente anunciada. Em milhares de casos, desrespeito. Em outros tantos, escárnio. 
Em Belo Horizonte, um estudante processa a escola e o professor que lhe deu notas baixas, alegando que teve 
danos morais ao ter que virar noites estudando para a prova subsequente. (Notem bem: o alegado “dano 
moral” do estudante foi ter que... estudar!). 

A coisa não fica apenas por aí. 16Pelo Brasil afora, ameaças constantes (...). O ápice desta escalada 
macabra não poderia ser outro. 

O professor Kássio Vinícius Castro Gomes pagou com sua vida, com seu futuro, com o futuro de sua esposa 
e filhas, com as lágrimas eternas de sua mãe, pela irresponsabilidade que há muito vem tomando conta dos 
ambientes escolares. 

Há uma lógica perversa por trás dessa asquerosa escalada. A promoção do desrespeito aos valores, ao 
bom senso, às regras de bem viver e à autoridade foi elevada a método de ensino e imperativo de convivência 
supostamente democrática. 

No início, foi o maio de 68, em Paris: gritava-se nas ruas que “era proibido proibir”. Depois, a geração do 
“não bate, que traumatiza”. A coisa continuou: 8”Não 13reprove, que atrapalha”. Não dê provas difíceis, pois 
9”temos que respeitar o perfil dos nossos alunos”. 14Aliás, 10”prova não prova nada”. Deixe o aluno 11”construir 
seu conhecimento.” Não vamos avaliar o aluno. Pensando bem, “é o aluno que vai avaliar o professor”. Afinal 
de contas, ele está pagando... 

7E como a estupidez humana não tem limite, a avacalhação geral epidêmica, travestida de “novo 
paradigma” 12(Irc!), prosseguiu a todo vapor, em vários setores: “o bandido é vítima da sociedade”, “temos que 
mudar ‘tudo isso que está aí’; “mais importante que ter conhecimento é ser ‘crítico’.” (...) 

15Estamos criando gerações em que uma parcela considerável de nossos cidadãos é composta de adultos 
mimados, despreparados para os problemas, decepções e desafios da vida, incapazes de lidar com conflitos e, 
pior, dotados de uma delirante certeza de que “o mundo lhes deve algo”. 

Um desses jovens, revoltado com suas notas baixas, cravou uma faca com dezoito centímetros de lâmina, 
bem no coração de um professor. Tirou-lhe tudo o que tinha e tudo o que poderia vir a ter, sentir, amar. 

Ao assassino, corretamente, deverão ser concedidos todos os direitos que a lei prevê: o direito ao 
tratamento humano, o direito à ampla defesa, o direito de não ser condenado em pena maior do que a prevista 
em lei. Tudo isso, e muito mais, fará parte do devido processo legal, que se iniciará com a denúncia, a ser 
apresentada pelo Ministério Público. 5A acusação penal ao autor do homicídio covarde virá do promotor de 
justiça. Mas, com a licença devida ao célebre texto de Émile Zola, EU ACUSO tantos outros que estão por trás 
do cabo da faca: 

EU ACUSO a pedagogia ideologizada, que pretende relativizar tudo e todos, equiparando certo ao errado e 
vice-versa; (...) 

EU ACUSO os burocratas da educação (...) 
EU ACUSO a lógica doentia e hipócrita do aluno-cliente, (...), 6cujo boleto hoje vale muito mais do que seu 

sucesso e sua felicidade amanhã; (...) 
EU ACUSO os alunos que protestam contra a impunidade dos políticos, mas gabam-se de colar nas provas, 

assim como ACUSO os professores que, vendo tais alunos colarem, não têm coragem de aplicar a devida 
punição. 

Uma multidão de filhos tiranos, que se tornam alunos-clientes, serão despejados na vida como adultos 
eternamente infantilizados e totalmente despreparados, tanto tecnicamente para o exercício da profissão, 
quanto pessoalmente para os conflitos, desafios e decepções do dia a dia. 

1Ensimesmados em seus delírios de perseguição ou de grandeza, estes jovens mostram cada vez menos 
preparo na delicada e essencial arte que é lidar com aquele ser complexo e imprevisível que podemos chamar 
de “o outro”. 

A 2infantilização eterna cria a seguinte e horrenda lógica, hoje na cabeça de muitas crianças em corpo de 
adulto: “Se eu tiro nota baixa, a culpa é do professor. Se não tenho dinheiro, a culpa é do patrão. Se me drogo, 
a culpa é dos meus pais. Se furto, roubo, mato, a culpa é do sistema. Eu, sou apenas uma vítima. Uma eterna 
vítima. (...) Quando eu era criança, eu batia os pés no chão. Mas agora, fisicamente, eu cresci. 17Portanto, você 
pode ser o próximo.” 

Qualquer um de nós pode ser o próximo, por qualquer motivo. Em qualquer lugar, dentro ou fora das 
escolas. A facada 3ignóbil no professor Kássio dói no peito de todos nós. Que a sua morte não seja em vão. É 
hora de repensarmos a educação brasileira e abrirmos mão dos modismos e 4invencionices. A melhor “nova 
cultura de paz” que podemos adotar nas escolas e universidades é fazermos as pazes com os bons e velhos 
conceitos de seriedade, responsabilidade, disciplina e estudo de verdade. 

 
(Tributo ao professor Kássio Vinícius Castro Gomes – adaptado) Igor Pantuzza Wildmann, Advogado – Doutor em Direito. Professor 

universitário. Fonte: Jornal Impacto.  
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14. (G1 - epcar (Cpcar) 2012)  Assinale a afirmativa correta.  
a) Em “A acusação penal ao autor do homicídio covarde virá do promotor de justiça.” (ref. 5) pode-se 

trocar o tempo verbal pelo futuro do pretérito, pois o sentido original ficará mantido.    
b) O pronome relativo cujo em “... aluno-cliente cujo boleto hoje vale muito mais...” (ref. 6) tem como 

antecedente aluno-cliente, mas está no masculino singular porque concorda com o seu consequente, 
boleto.    

c) Ao passar para o plural o trecho indicado pela referência 7, tem-se: E como as estupidezes humanas 
não tem limites, as avacalhações gerais epidêmicas, travestida de novos paradigmas (Irc!) 
prosseguiram...    

d) Devemos consideração e respeito à mãe, pai, professor e avós. Esse período atende à norma padrão 
da Língua Portuguesa em relação à sintaxe de regência.    

  
As questões a seguir tomam por base uma passagem do romance regionalista Vidas secas, de Graciliano Ramos 
(1892-1953). 
 

Contas 
  

Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como não tinha roça e 
apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos 
animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. 

Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara planos. Tolice, quem é do chão 
não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço 
baixo o produto das sortes. Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, 
engasgava-se, engolia em seco. Transigindo com outro, não seria roubado tão descaradamente. Mas receava 
ser expulso da fazenda. E rendia-se. Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. 
Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente estourava: 

– Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. 
Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não tinha mais nada para 

vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe 
uma ninharia. 

Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim deixou a transação meio 
apalavrada e foi consultar a mulher. Sinhá Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, 
concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte 
Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, 
diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente de juros. 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se perfeitamente que era bruto, 
mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano 
perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava 
direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! 

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que, o vaqueiro fosse procurar serviço noutra 
fazenda. 

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. 
Não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. 

Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, sim senhor, 
mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher, provavelmente devia ser ignorância da mulher. 
Até estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia ler (um bruto, sim senhor), acreditara na sua velha. Mas 
pedia desculpa e jurava não cair noutra.  

(Graciliano Ramos. Vidas secas. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1974.)  
 

15. (Unesp )  No fragmento apresentado, de Vidas secas, as formas verbais mais frequentes se enquadram em 
dois tempos do modo indicativo. 
Marque a alternativa que indica, pela ordem, o tempo verbal predominante no segundo parágrafo e o que 
predomina no quinto parágrafo.  
a) pretérito perfeito – pretérito imperfeito.    
b) presente – pretérito imperfeito.    
c) presente – pretérito perfeito.    
d) futuro do pretérito – presente.    
e) pretérito imperfeito – pretérito perfeito.    

 
[Sem-Pernas] queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer 

o defeito físico e os muitos anos (talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam sempre 
longos anos) que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos 
guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na casa de um padeiro a quem chamava 
“meu padrinho” e que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia 
levaram-no preso. Ele quer um carinho, u’a mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se 
esquecer daquela noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta 
de uma saleta. Em cada canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas 
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desapareceram. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal 
perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E a borracha zunia nas suas costas 
quando o cansaço o fazia parar. 

A princípio chorou muito, depois, não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, 
abateu-se no chão. Sangrava. 

Ainda hoje ouve como os soldados riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um 
charuto. 

(Jorge Amado. Capitães da areia.)  
 
16. (Unifesp )  O zigue-zague temporal ligado à vida de Sem-Pernas, empregado no fragmento para a 

composição da personagem, é construído de maneira muito precisa, por meio da utilização alternada de 
diversos tempos verbais. Indique a alternativa em que há, respectivamente, um tempo verbal que 
expressa fatos ocorridos num tempo anterior a outros fatos do passado e um tempo verbal usado para 
marcar o caráter hipotético de certas ações ou o desejo de que se realizassem.   
a) Vivera na casa de um padeiro (...) – uma mão que o acarinhasse (...)    
b) Em cada canto estava um com uma borracha comprida. – Sofreu fome.    
c) Nunca tivera família. – A perna coxa se recusava a ajudá-lo.    
d) A princípio chorou muito (...) – Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora.    
e) Ele quer um carinho (...) – Um dia levaram-no preso.    

  
Astroteologia 

 
Aparentemente, foi o filósofo grego Epicuro que sugeriu, já em torno de 270 a.C., que existem inúmeros 

mundos espalhados pelo cosmo, alguns como o nosso e outros completamente diferentes, muitos deles com 
criaturas e plantas. 

3Desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado uma fração significativa do debate entre 
ciência e religião. Em um exemplo dramático, o monge Giordano Bruno foi queimado vivo pela Inquisição 
Romana em 1600 por pregar, dentre outras coisas, que cada estrela é um Sol e que cada Sol tem seus 
planetas. 

Religiões mais conservadoras negam a possibilidade de vida extraterrestre, especialmente se for 
inteligente. No caso do cristianismo, Deus é o criador e a criação é descrita na Bíblia, e não vemos qualquer 
menção de outros mundos e gentes. Pelo contrário, os homens são as criaturas escolhidas e, portanto, 
privilegiadas. 

Todos os animais e plantas terrestres estão aqui para nos servir. 8Ser inteligente é uma dádiva que nos põe 
no topo da pirâmide da vida. 

O que ocorreria se travássemos contato com outra civilização inteligente? Deixando de lado as inúmeras 
dificuldades de um contato dessa natureza – da raridade da vida aos desafios tecnológicos de viagens 
interestelares – tudo depende do nível de inteligência dos membros dessa civilização. 

1Se são eles que vêm até aqui, não há dúvida de que são muito mais desenvolvidos do que nós. Não 
necessariamente mais inteligentes, mas com mais tempo para desenvolver suas tecnologias. Afinal, estamos 
ainda na infância da era tecnológica: 7a primeira locomotiva a vapor foi inventada há menos de 200 anos (em 
1814). 

Tal qual a reação dos nativos das Américas quando viram as armas de fogo dos europeus, o que são 
capazes de fazer nos pareceria mágica. 

2Claro, ao abrirmos a possibilidade de que vida extraterrestre inteligente exista, a probabilidade de que 
sejam mais inteligentes do que nós é alta. De qualquer forma, mais inteligentes ou mais avançados 
tecnologicamente, nossa reação ao travar contato com tais seres seria um misto de adoração e terror. Se 
fossem muito mais avançados do que nós, a ponto de haverem desenvolvido tecnologias que os liberassem de 
seus corpos, esses seres teriam uma existência apenas espiritual. A essa altura, seria difícil distingui-los de 
deuses. 

4Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus com seus radiotelescópios tentando ouvir sinais de 
civilizações inteligentes. (...) 5Infelizmente, até agora nada foi encontrado. Muitos cientistas acham essa busca 
uma imensa perda de tempo e de dinheiro. As chances de que algo significativo venha a ser encontrado são 
extremamente remotas. 

Em quais frequências os ETs estariam enviando os seus sinais? E como decifrá-los? Por outro lado, os que 
defendem a busca afirmam que um resultado positivo mudaria profundamente a nossa civilização. A 
confirmação da existência de outra forma de vida inteligente no universo provocaria uma revolução. Alguns até 
afirmam que seria a maior notícia já anunciada de todos os tempos. Eu concordo. 

9Não estaríamos mais sós. Se os ETs fossem mais avançados e pacíficos, poderiam nos ajudar a lidar com 
nossos problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Talvez nos ajudassem a resolver 
desafios científicos. 6Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses que tantos acreditam existir? Não é à toa 
que inúmeras seitas modernas dirigem suas preces às estrelas e não aos altares. 

Marcelo Gleiser. Folha de São Paulo, 01/03/2009  
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17. (Uerj )  Não estaríamos mais sós. (ref. 9) 
O uso do tempo verbal em que se encontra o vocábulo grifado se justifica porque se trata de:  
a) processo habitual    
b) conclusão pontual    
c) situação hipotética    
d) acontecimento passado    

  
18. (Enem)   

 
 

A linguagem da tirinha revela  
a) o uso de expressões linguísticas e vocabulário próprios de épocas antigas.    
b) o uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua.    
c) o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho.    
d) o uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de emergência.    
e) a intenção comunicativa dos personagens: a de estabelecer a hierarquia entre eles.    

  
O texto apresentado fala sobre Fortunata, uma garota que vive em São Paulo no início do século XX, e 

sobre os costumes de sua família, formada por imigrantes italianos. 
Em frente à nossa casa, morava o compadre Francesco Bloise, que tinha duas ocupações muito peculiares: 

uma era a de alfaiate e a outra não era a de confeccionar ou vender nada. Ao contrário: era uma distribuição 
gratuita de sonho e fantasia, feita para preencher o vazio das noites de inverno, depois do cansaço de um dia 
de trabalho. Seu Francesco era um leitor, atividade rara naquela rua. Quando falo em "leitor", não estou 
falando de alguém metido num canto a sós com um livro, desligado do mundo exterior. Estou falando de 
alguém como ele, que lia em voz alta para os outros, repartindo o ato de leitura como um pão comungado por 
irmãos. E esses éramos nós: eu, que me chamo Fortunata, meu padrasto, minha mãe Giuseppina e alguns 
vizinhos de poucas ou nenhumas letras. 

O ritual começava depois do jantar. No corredorzinho que dava para a rua, ouvia-se o bater de palmas. 
Eram os ouvintes que iam chegando e tomando assento. Seu Francesco vinha todo encapotado, com as mãos 
dentro dos bolsos. E quando, aflita, eu achava que o livro tinha sido esquecido, ele abria o capote e arrancava 
do peito o grosso volume que agasalhara da umidade como um filho de saúde frágil. E a assembleia começava. 

Os olhos do leitor buscavam as páginas do livro, a boca fazia o milagre de transformar aquelas difíceis 
letrinhas impressas em vozes inteligíveis para um auditório maravilhado. E as histórias de reis e rainhas, 
príncipes e princesas, mocinhos e vilões, amores tristes e romances contrariados enchiam de lágrimas os olhos 
de minha mãe. 

(Adaptado de: LAURITO, Ilka Brunhilde. A menina que descobriu o Brasil.") 
  
19. (G1 - cps )  Considere as frases: 

 
O ritual COMEÇAVA depois do jantar. 
Seu Francesco VINHA todo encapotado... 
Os olhos do leitor BUSCAVAM as páginas do livro... 
 
A autora usou os verbos em destaque, que pertencem ao pretérito imperfeito do indicativo, porque 
esse tempo verbal lhe permitiu apresentar, na narrativa, fatos  
a) que exprimem ordem, pedido, convite, conselho ou súplica.    
b) que costumam acontecer em qualquer época e a qualquer tempo.    
c) relacionados a um futuro incerto e imprevisível para as personagens.    
d) passados que eram vistos como duvidosos e hipotéticos.    
e) passados que se repetiam e eram habituais para as personagens.    

  
"Niã é uma bela cidade que vive, hoje, sob regime democrático. No passado remoto, quando os senhores 

de terra e de escravos mandavam em tudo, um punhado de homens destemidos decidiu lutar para instituir na 
cidade o respeito às leis, perante as quais todos seriam iguais. A luta foi dura e sangrenta, resultando em 
perseguições e mortes. Quase todos os integrantes desse grupo rebelde foram executados; apenas um deles 
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sobreviveu e conseguiu deixar a cidade dentro de um saco de aniagem. Os chefes militares aproveitaram-se da 
rebelião para dar o golpe e tomar o poder. 

Assim, durante duas décadas, reinou em Niã a paz dos cemitérios. Os donos de terra tiveram de ceder 
parte de suas propriedades aos novos senhores, enquanto os descontentes - que decerto os havia - nada 
diziam, pois qualquer crítica ao regime provocava brutais represálias. Por isso, segundo se conta, alguns mais 
revoltados, na ânsia de manifestar seu descontentamento, cavavam buracos no quintal de sua casa, metiam a 
cabeça neles até o pescoço e berravam insultos e 3impropérios contra a ditadura militar. 9Há quem afirme que 
5esses gritos de raiva entranhando-se no solo fizeram nascer estranhos arbustos, de folhas afiadas feito 
navalhas, e que dessas navalhas se valeu a população para - numa noite de tórrido e sufocante verão, quando 
o céu ardia feito um tacho incandescente emborcado sobre Niã - invadir os quartéis e cortar os colhões de 
todos os generais e, em seguida, decapitá-los com a ajuda da tropa 1sublevada. 17Parece que, no entanto, a 
verdade histórica é outra: 8a rebelião teria surgido aos poucos, quando as pessoas começaram a cochichar em 
cozinhas e mictórios públicos, dando início à secreta mobilização que, de repente, como uma onda gigante (um 
tsunami), invadiu os quartéis e as mansões dos poderosos, afogando a todos. 

14O líder rebelde, que se havia exilado e que voltara clandestinamente, foi quem encabeçou a "rebelião do 
cochicho", pois com este nome passou ela à história. 12Derrotada a ditadura, o líder propôs que se instituíssem 
na cidade eleições livres para todos os cargos de governo, dos deputados ao governador. Criaram-se os 
partidos, e as eleições culminaram com a vitória do líder revolucionário. 20Ele, então, deu início a grandes 
mudanças - com a desapropriação de parte das terras para a reforma agrária e com mais recursos para a 
indústria - que fizeram crescer a classe operária e, com isso, surgirem sindicatos mais fortes. 19Emergem, 
então, líderes operários, que passam a atuar na vida política de Niã. Aprovou-se uma legislação que consagrava 
os direitos básicos dos trabalhadores. 21A cidade viveu, então, o melhor momento de sua história, com a 
multiplicação de escolas, bibliotecas públicas, hospitais, serviço de saneamento e proteção ambiental. 

18Os anos se passaram, Niã continuou a crescer e cada vez mais rapidamente, com a migração de pessoas 
que até então viviam no campo ou nas cidades vizinhas. 16Esse aumento inesperado da população alterou a 
estrutura urbana de Niã, uma vez que, 7como cogumelos, se multiplicavam os casebres de zinco e papelão que 
foram brotando em torno da cidade até aprisioná-la num cinturão de miséria e violência. 15Logo apareceram 
políticos que se voltaram para essas áreas pobres e nela desenvolveram uma pregação oportunista que lhes 
valeu muitos votos. Prometiam àquela gente necessitada casas, alimentos e transporte quase de graça. Um 
deles conseguiu eleger-se governador, mas não teve futuro, já que o que prometera era impossível de cumprir. 
Pouco depois, 10um líder operário, que se destacara por seu carisma, conseguiu chegar ao poder para a euforia 
da maior parte da população, convencida de que, enfim, estando à frente do governo um homem nascido do 
povo, seus problemas seriam resolvidos. 23"Ele disse que, em seu governo, ninguém passaria fome nem 
moraria ao relento", repetiam os seus seguidores mais ardorosos. Mas a euforia do dia da posse não durou 
muito: o governador revelou-se um 2boquirroto, que mais discursava que trabalhava. 13Acostumado a criticar o 
governo, não se deu conta de que era, então, governo e, para o espanto de todos, clamava pela solução dos 
problemas como se não fosse ele o responsável por enfrentá-los. Em face disso, o otimismo popular 
transformou-se, primeiro, em desencanto e, depois, em irritação e revolta, enquanto o governo, para contentar 
seus aliados, aumentava os gastos oficiais e 4escorchava o povo com novos impostos. A revolta agravou-se 
com a notícia de que a corrupção grassava no governo e na Câmara de Deputados. O povo enfureceu-se ainda 
mais porque os deputados aprovaram novos gastos em benefício próprio. As tentativas de deter o descalabro 
de nada valeram, uma vez que os corruptos contavam com a complacência de seus colegas, e o Judiciário, 
fazendo vista grossa, não punia ninguém. Só a imprensa se negava a aceitar semelhante situação, mas as 
denúncias caíam no vazio. 22Parecia impossível escapar de semelhante impasse. Não obstante, nestas últimas 
semanas, 11correm boatos de que, de novo, nas cozinhas, nos mictórios públicos e nos mercados de peixe, 6o 
povo voltou a cochichar, deixando de orelha em pé os donos do poder, ainda que até agora ninguém tenha 
pronunciado a palavra tsunami." 

FERREIRA GULLAR. Folha de S. Paulo de 22 de maio de 2005. 
  
20. (Ufu )  Numere a 2a coluna de acordo com a 1a. 

 
I. "O líder rebelde, que se havia exilado e que VOLTARA clandestinamente, foi quem encabeçou a 

'rebelião do cochicho'..." (ref. 14) 
II. "...um líder operário (...) conseguiu chegar ao poder para a euforia da maior parte da população, 

convencida de que, enfim, estando à frente do governo um homem nascido do povo, seus problemas 
SERIAM resolvidos." (ref. 10) 

III. "Logo APARECERAM políticos que se voltaram para essas áreas pobres e nela desenvolveram uma 
pregação oportunista..." (ref. 15) 

IV. "Esse aumento inesperado da população alterou a estrutura urbana de Niã, uma vez que, como 
cogumelos, se MULTIPLICAVAM os casebres de zinco e papelão..." (ref. 16) 

V. "Parece que, no entanto, a verdade histórica é outra..." (ref. 17) 
 
(     ) O tempo verbal indica um fato passado já concluído. 
(     ) O tempo verbal indica algo que se repetia frequentemente. 
(     ) O tempo verbal denota um fato hipotético. 
(     ) O tempo verbal expressa a ideia de algo que ocorreu em um passado anterior ao momento narrado. 
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A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  
a) IV, III, V, II    
b) II, III, V, IV    
c) III, II, IV, I    
d) III, IV, II, I    

 
GABARITO   
 
01. D 

[I] Incorreta: a sinopse apresenta os fatos principais de maneira bastante pincelada, sem ater-se a 
detalhes. 
[II] Incorreta: a estrutura predominante é a narração, já que o site traça os principais fatos do filme, sem 
se preocupar em descrevê-los.   

 
02. C 

No primeiro parágrafo, o narrador está descrevendo como era a vida de seu povo e, dessa forma, vale-se 
do pretérito imperfeito do indicativo, afinal, ele indica justamente uma rotina no passado.    

 
03. E 

O pretérito mais-que-perfeito é utilizado para expressar o fato mais remoto, ou seja, um acontecimento no 
passado que se deu anteriormente a outro acontecimento, também no passado. Assim, temos que o 
aprisionamento se deu anteriormente às ações de ouvir e pôr-se.   

 
04. B 

[A] Incorreto. Há paralelismo de tempo verbal, pois ambos fazem referência ao futuro. 
[B] Correto. Ambas expressões fazem referência ao futuro, logo a substituição pode ser feita. 
[C] Incorreto. A expressão “hei de ser” indica desejo, não plena certeza do enunciador. 
[D] Incorreto. A expressão “hei de ser” indica desejo, logo referência ao futuro.   

 
05. D 

O trecho original encontra-se no pretérito imperfeito, como percebemos pelas formas verbais “ganhava”, 
“virava”, “dava” e “recebia”. Assim, ao passarmos para a primeira pessoa do plural desse mesmo tempo 
obteremos: “Não ganhávamos mesada, nem ajuda de custo na infância. Nós nos virávamos como dava. 
Recebíamos casa, comida e roupa lavada e não havia como miar, latir…”.   

 
06. D 

Os verbos conjugados no modo imperativo podem expressar uma ordem, um pedido ou uma súplica. Neste 
contexto, em que a autora expõe várias técnicas para evitar a procrastinação de tarefas, os verbos faça e 
fuja expressam sentido de um conselho, uma dica.   

 
07.  

a) Segundo Amanda Montañés, a palavra “moderno” possui os significados apresentados, pois se 
relaciona a grupos de artistas e intelectuais que, exilados, ampliam a reflexão sobre aspectos 
históricos e sociais. Consequentemente, são expostos sentimentos e opiniões norteados pelo conceito 
de não pertencimento, o que ganha força no contexto de intercâmbio cultural vivido. 

b) Em [I], o verbo está conjugado no Presente do Indicativo e seu emprego relaciona-se a afirmações 
atemporais. Em [II], o verbo está conjugado no Pretérito Perfeito Composto do Indicativo, indicando 
que a ação tem efeito regular e durativo, estendendo-se do passado ao presente. Finalmente, em [III], 
o verbo está conjugado no Futuro do Pretérito do Indicativo, indicando uma ação possível, uma 
hipótese.   

 
08. A 

[I] Correta. Apesar de haver relações de anterioridade entre os verbos apresentados (“O menino puxava a 
sua mão e reclamava da vagareza da menina. Deviam chegar até a baixa noite a Encantado, e o menino 
sabia que ele era responsável pela menina”), o narrador os emprega no pretérito imperfeito do Indicativo, 
optando por uma ação durativa que se aproxima do momento presente, da fala. 
[II] Correta. No trecho apresentado, as ações no pretérito perfeito do Indicativo (“No caminho a menina 
pegou uma pedra e atirou-a longe, o mais que pôde”) indicam anterioridade em relação às ações 
apontadas por verbos no pretérito imperfeito do Indicativo (“O menino puxava a sua mão e reclamava da 
vagareza da menina. Deviam chegar até a baixa noite a Encantado, e o menino sabia que ele era 
responsável pela menina”), optando por uma ação durativa que se aproxima do momento da fala. 
[III] Correta. Nas duas construções, o verbo “deve” é auxiliar, uma vez que a ideia mais importante é 
indicada pelo verbo principal (respectivamente “chegar” e “manter”). A conjugação, no entanto, agrega 
informações essenciais ao enunciado: no primeiro caso, o presente do Indicativo aponta para a certeza do 
ato de “chegar”; no segundo, o futuro do pretérito do Indicativo aponta para uma possibilidade de “manter 
a disciplina”.   
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09. E 
Analisando as alternativas incorretas: 
[A], pois esses verbos no pretérito perfeito do indicativo, conjugados na mesma pessoa (isto é, a terceira 
do singular), adquirem a seguinte forma: “subiu”, “desceu” e “exortou”. 
[B], já que se os verbos estivessem no pretérito imperfeito, a conjugação na terceira pessoa do singular 
seria: “subia” e “descia” (modo indicativo); “exorte” (modo imperativo). 
[C], o verbo “subir”, no futuro do presente, para a terceira pessoa do singular, é “subirá”. Os verbos 
“descer” e “exortar”, no futuro do pretérito e na terceira pessoa do singular, respectivamente são: 
“desceria” e “exortaria”. 
[D], o caso do verbo “subir”, acerta a conjugação, mas erra ao afirmar que “indica um fato que aconteceu 
antes de outro fato no presente”, pois na verdade indica um processo que ocorreu antes de outro fato que 
também está no passado. Quanto aos verbos “descer” e “exortar”, no pretérito imperfeito do subjuntivo, na 
terceira pessoa, eles assumiriam, respectivamente, a seguinte forma: “descesse” e “exortasse”.   

 

10. C 
[V] O pronome relativo onde, indicador de lugar, faz referência ao guichê dos registrados, que também 
pode ser considerado um lugar. 
[V] Marchei (pretérito perfeito do indicativo) e mexia (pretérito imperfeito do indicativo) ambos 
pertencem ao mesmo tempo pretérito, embora o gabarito oficial considere a alternativa falsa.* 
[F] No exemplo: de bastante idade, o vocábulo bastante, neste contexto, é um adjetivo, quantificando o 
substantivo idade. 
 

* Segundo o prof. Napoleão Mendes de Almeida, em sua Gramática Metódica da Língua Portuguesa, a 
flexão temporal visa a indicar a época; o tempo em que se realiza uma ação verbal. O tempo recebe os 
nomes de presente, pretérito e futuro.   

 

11. C  
É correta a opção [C], pois os verbos “ver, “crer”, “deter” e “querer”, conjugados na terceira pessoa do 
singular do futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro 
do pretérito do indicativo, apresentam as seguintes formas: vir, creu, detivesse e quereria.   

 

12. D 
O emprego do futuro do presente do Indicativo está relacionado à convicção (reforçada inclusive pelo verbo 
“saber”) de um ato futuro.   

 

13. E 
Os verbos “digerir”, “caber”, “valer” e “competir” possuem a primeira pessoa do presente do indicativo que 
é, respectivamente: digiro, caibo, valho, compito. Já o verbo “reaver” não possui a primeira pessoa do 
presente do indicativo.   

 

14. B 
[A] Incorreta: caso o tempo verbal fosse trocado, a frase passaria do futuro do presente para o futuro do 
pretérito, mudando o seu sentido: A acusação penal ao autor do homicídio covarde viria do promotor da 
justiça. 
[C] Incorreta: o trecho ficaria: “E como as estupidezes humanas não têm limites, as avacalhações gerais 
epidêmicas, travestidas de novos paradigmas (Irc!) prosseguiram...” 
[D] Incorreta: para que esse período atenda à norma padrão da Língua Portuguesa ele deve ser reescrito 
como “Devemos consideração a mãe, pai, professor e avós.”   

 

15. E 
O segundo parágrafo é predominantemente descritivo, por isso os verbos no pretérito imperfeito do 
indicativo (Resmungava, rezingava, engasgava-se, engolia, receava, rendia-se, Aceitava, ouvia, Era, 
Ficava, estourava) predominam no excerto. Já o quinto parágrafo apresenta uma sequência de ações de 
Fabiano e Sinha Vitória, assinaladas pelo uso do pretérito perfeito (ajustou, arrependeu-se, deixou, foi, 
Mandou, sentou-se, concentrou-se, distribuiu, realizou, voltou, Reclamou, obteve).   

 

16. A 
No trecho “Vivera na casa de um padeiro”, o verbo está no pretérito mais-que-perfeito, usado para 
expressar fatos ocorridos num tempo anterior a outros fatos do passado. Em “uma mão que o 
acarinhasse”, o pretérito imperfeito do subjuntivo marca o caráter hipotético da realização das ações que 
atendessem às carências afetivas de Sem-Pernas. Assim, é correta a opção [A].   

 

17. C 
O verbo “estar”, por estar conjugado, no trecho em questão, no futuro do pretérito, passa-nos uma ideia 
de hipótese.   

 

18. C 
Vê-se na tirinha uma linguagem informal: o verbo “ter” (“Pensei que você tinha consertado...”), na 
linguagem formal, deveria ser substituído por “haver” (“Pensei que você havia consertado...”).   

 

19. E 
É próprio do pretérito imperfeito do indicativo indicar ações que indicam hábitos do passado. 

 

20. D   
 


